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Poprawka 1
Ramona Nicole Mănescu

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje włączenie 
współpracy transgranicznej w zakres 
rozporządzenia dotyczącego instrumentu 
europejskiej polityki sąsiedztwa (ENPI), 
jako strategicznego narzędzia dla 
opracowywania wspólnych projektów 
i pogłębiania więzi pomiędzy krajami 
objętymi europejską polityką sąsiedztwa 
i krajami członkowskimi; nalega jednak na 
potrzebę specyficznych instrumentów 
zapewniających regularną kontrolę 
zarządzania wspólnymi programami 
operacyjnymi i wdrażania ich po obu 
stronach granic UE;

1. z zadowoleniem przyjmuje włączenie 
współpracy transgranicznej w zakres 
rozporządzenia dotyczącego instrumentu 
europejskiej polityki sąsiedztwa (ENPI), 
jako strategicznego narzędzia dla 
opracowywania wspólnych projektów 
i pogłębiania więzi pomiędzy krajami 
objętymi europejską polityką sąsiedztwa 
i krajami członkowskimi; nalega jednak na 
potrzebę stworzenia specyficznych
instrumentów, aby zapewnić regularną 
kontrolę zarządzania wspólnymi 
programami operacyjnymi i procesu
wdrażania ich po obu stronach granic UE;

Or. en

Poprawka 2
Iratxe García Pérez

Projekt opinii
Ustęp 1 a

Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla, że współpraca 
transgraniczna powinna przyczynić się do 
zintegrowanego i zrównoważonego 
rozwoju regionalnego pomiędzy 
sąsiadującymi terenami przygranicznymi 
oraz harmonijnej integracji terytorialnej 
w obrębie Wspólnoty i z krajami 
sąsiadującymi; wskazuje, że zamiar ten 
najlepiej można osiągnąć poprzez 
połączenie celów polityki zewnętrznej 
z celami i działaniami polityki spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej;
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Or. es

Poprawka 3
Iratxe García Pérez

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. podkreśla, iż konieczne jest lepsze 
skoordynowanie działań w dziedzinie 
współpracy terytorialnej w ramach 
polityki spójności gospodarczej, społecznej 
i terytorialnej z partnerami zewnętrznymi
współpracy transgranicznej: krajami 
kandydującymi do przystąpienia do UE, 
krajami korzystającymi z europejskiej 
polityki sąsiedztwa, Federacją Rosyjską 
oraz krajami sąsiadującymi z najbardziej 
oddalonymi regionami;

Or. es

Poprawka 4
Ramona Nicole Mănescu

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wzywa Komisję do przygotowania 
szczegółowego przeglądu wszystkich 
wspólnych programów operacyjnych 
zatwierdzonych na okres 2007-2013 wraz 
z oceną stopnia poszanowania zasad 
przejrzystości, skuteczności i partnerstwa 
przy wdrażaniu programów; zachęca 
Komisję do przygotowania spisu 
problemów, z jakimi najczęściej spotykają 
się organy zarządzające w regionach 
przygranicznych UE jak i w krajach 
objętych europejską polityką sąsiedztwa, 
w celu przygotowania bardziej 
adekwatnych rozwiązań problemów na 

Nie dotyczy wersji polskiej.
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przyszły okres programowania;

Or. en

Poprawka 5
Gisela Kallenbach

Projekt opinii
Punkt 3

Projekt opinii Poprawka

3. ubolewa nad ograniczonym 
zastosowaniem zasady subsydiarności 
wskazanym w pierwszych sprawozdaniach 
na temat wdrażania programów; dlatego 
wzywa Komisję do promowania większego 
zaangażowania ze strony organów 
regionalnych i lokalnych, zgodnie z 
bardziej zdecentralizowanym podejściem 
do zarządzania programami i realizacji 
projektów;

3. ubolewa nad ograniczonym 
zastosowaniem zasady subsydiarności 
wskazanym w pierwszych sprawozdaniach 
na temat wdrażania programów; dlatego 
wzywa Komisję do promowania większego 
zaangażowania ze strony organów 
regionalnych i lokalnych, zgodnie z 
bardziej zdecentralizowanym podejściem 
do zarządzania programami i realizacji 
projektów; wskazuje na fakt, że stworzenie 
działających zdecentralizowanych 
struktur stanowi istotny warunek 
skutecznego wdrożenia projektów ENPI;

Or. de

Poprawka 6
Ramona Nicole Mănescu

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. ubolewa nad ograniczonym 
zastosowaniem zasady subsydiarności 
wskazanym w pierwszych sprawozdaniach 
na temat wdrażania programów; dlatego 
wzywa Komisję do promowania większego 
zaangażowania ze strony organów 
regionalnych i lokalnych, zgodnie z 
bardziej zdecentralizowanym podejściem 

3. ubolewa nad ograniczonym 
zastosowaniem zasady subsydiarności 
wskazanym w pierwszych sprawozdaniach 
na temat wdrażania programów; dlatego 
wzywa Komisję do promowania większego 
zaangażowania organów regionalnych 
i lokalnych, zgodnie z bardziej 
zdecentralizowanym podejściem do 



PE416.584v01-00 6/12 AM\757661PL.doc

PL

do zarządzania programami i realizacji 
projektów;

zarządzania programami i realizacji 
projektów;

Or. en

Poprawka 7
Ramona Nicole Mănescu

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. ubolewa nad stwierdzonym brakiem 
koordynacji między finansowaniem ENPI 
i finansowaniem Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego (EFRR) i wzywa 
do bardziej rygorystycznego wdrażania 
istniejących instrumentów w celu 
ujednolicenia zasad, uproszczenia 
procedur i uniknięcia częściowego 
pokrywania się tych instrumentów; w tym 
kontekście czeka na informacje z Komisji 
na temat przeprowadzonych kontroli 
mających na celu uniknięcie podwójnego 
finansowania;

4. ubolewa nad stwierdzonym brakiem 
koordynacji między finansowaniem ENPI 
i finansowaniem Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego (EFRR) i wzywa 
do uproszczenia procedur i ujednolicenia 
zasad w celu pełniejszego wdrożenia
istniejących instrumentów i uniknięcia 
częściowego pokrywania się tych 
instrumentów; w tym kontekście czeka na 
informacje z Komisji na temat 
przeprowadzonych kontroli mających na 
celu uniknięcie podwójnego finansowania;

Or. en

Poprawka 8
Gisela Kallenbach

Projekt opinii
Punkt 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. uważa, że należy wdrożyć 
zintegrowane podejście gwarantujące 
niezbędną koordynację pomiędzy 
szczeblami przestrzennymi (od szczebla 
lokalnego do europejskiego), politykami 
sektorowymi i programami wsparcia;
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Or. de

Poprawka 9
Jan Olbrycht

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. zachęca Komisję do ułatwienia wymiany 
doświadczeń i najlepszych praktyk 
dotyczących współpracy transgranicznej 
pomiędzy programami i projektami 
europejskiej polityki sąsiedztwa oraz
działaniami podejmowanymi w ramach 
realizacji celu „europejskiej współpracy 
terytorialnej”; uważa przede wszystkim, że 
należy rozwijać inicjatywy szkoleniowe i 
ustanawiania miast bliźniaczych 
skierowane do urzędników służby 
cywilnej; sugeruje w tym kontekście 
okresowe analizy postępów dokonanych w 
zakresie rozwijania możliwości działania i 
rozwoju instytucjonalnego po obu stronach 
granic UE;

5. zachęca Komisję do ułatwienia wymiany 
doświadczeń i najlepszych praktyk 
dotyczących współpracy transgranicznej 
pomiędzy programami i projektami 
europejskiej polityki sąsiedztwa oraz 
działaniami podejmowanymi w ramach 
realizacji celu „europejskiej współpracy 
terytorialnej” jak również zakończonej już 
inicjatywy wspólnotowej INTERREG III 
A; uważa przede wszystkim, że należy 
rozwijać inicjatywy szkoleniowe i 
ustanawiania miast bliźniaczych 
skierowane do urzędników służby 
cywilnej; sugeruje w tym kontekście 
okresowe analizy postępów dokonanych w 
zakresie rozwijania możliwości działania i 
rozwoju instytucjonalnego po obu stronach 
granic UE;

Or. pl

Poprawka 10
Grażyna Staniszewska

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. zachęca Komisję do ułatwienia wymiany 
doświadczeń i najlepszych praktyk 
dotyczących współpracy transgranicznej 
pomiędzy programami i projektami 
europejskiej polityki sąsiedztwa oraz 
działaniami podejmowanymi w ramach 

5. zachęca Komisję do ułatwienia wymiany 
doświadczeń i najlepszych praktyk 
dotyczących współpracy transgranicznej 
pomiędzy programami i projektami 
europejskiej polityki sąsiedztwa oraz 
działaniami podejmowanymi w ramach 
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realizacji celu „europejskiej współpracy 
terytorialnej”; uważa przede wszystkim, że 
należy rozwijać inicjatywy szkoleniowe i 
ustanawiania miast bliźniaczych 
skierowane do urzędników służby 
cywilnej; sugeruje w tym kontekście 
okresowe analizy postępów dokonanych w 
zakresie rozwijania możliwości działania i 
rozwoju instytucjonalnego po obu stronach 
granic UE;

realizacji celu „europejskiej współpracy 
terytorialnej”; uważa przede wszystkim, że 
należy rozwijać inicjatywy szkoleniowe, 
w tym programy nauki języka krajów 
sąsiadujących i ustanawiania miast 
bliźniaczych skierowane do urzędników 
służby cywilnej; sugeruje w tym 
kontekście okresowe analizy postępów 
dokonanych w zakresie rozwijania 
możliwości działania i rozwoju 
instytucjonalnego po obu stronach granic 
UE;

Or. pl

Poprawka 11
Gisela Kallenbach

Projekt opinii
Punkt 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. uważa, że ułatwione kontakty 
międzyludzkie i osobiste doświadczenia 
z demokracją i zasadą państwa prawa 
stanowią warunek optymalnego 
wdrażania projektów ENPI; wzywa zatem 
państwa członkowskie UE i partnerów 
ENPI do wprowadzania ułatwień 
wizowych pomiędzy UE i partnerami 
ENPI z jednej strony, a z drugiej, między 
samymi państwami sąsiadującymi;

Or. de

Poprawka 12
Iratxe García Pérez

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

5a. zachęca Komisję oraz władze krajowe, 
regionalne i lokalne do promowania
programów miast i regionów bliźniaczych 
oraz do odpowiedniego wsparcia takich 
programów w celu wzmocnienia lokalnej 
i regionalnej zdolności administracyjnej 
w krajach sąsiadujących, a także 
promowania programów wymian dla 
społeczeństwa obywatelskiego oraz 
inicjatyw w postaci mikroprojektów;

Or. es

Poprawka 13
Grażyna Staniszewska

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. zachęca Komisję do aktywnej promocji 
gospodarczych, społecznych 
i instytucjonalnych związków 
transgranicznych z uwagi na słabe 
interakcje w tym zakresie między 
regionami przygranicznymi, których 
położenie jest istotnym czynnikiem 
spowalniającym ich rozwój;

Or. pl

Poprawka 14
Iratxe García Pérez

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. przypomina o znaczeniu
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uwzględniania kwestii związanych z płcią, 
równych szans oraz specjalnych potrzeb 
osób niepełnosprawnych i osób starszych 
w projektach finansowanych w ramach 
ENPI;

Or. es

Poprawka 15
Gisela Kallenbach

Projekt opinii
Punkt 7

Projekt opinii Poprawka

7. uważa, że aby zrealizować cele 
głównych dokumentów programowych 
europejskiej polityki sąsiedztwa, 
instrument europejskiej polityki sąsiedztwa 
powinien skoncentrować się na 
opracowaniu zrównoważonej strategii 
między wschodem i południem, 
przyjmując szczegółowe podejście dla 
każdego z tych obszarów, co pomoże 
niektórym regionom przyjąć innowacyjne 
strategie rozwoju mające wspólne 
ostateczne cele.

7. uważa, że aby zrealizować cele 
głównych dokumentów programowych 
europejskiej polityki sąsiedztwa, 
instrument europejskiej polityki sąsiedztwa 
powinien skoncentrować się na 
opracowaniu zrównoważonej strategii 
między wschodem i południem, 
przyjmując szczegółowe podejście dla 
każdego z tych obszarów, co pomoże 
niektórym regionom zobowiązać się do
innowacyjnych strategii rozwoju 
mających wspólne ostateczne cele.

Or. de

Poprawka 16
Iratxe García Pérez

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. przypomina, że EPS zapewnia 
doskonałe ramy współpracy regionalnej 
w dziedzinach, takich jak środowisko, 
bezpieczeństwo energetyczne, kultura, 
transport oraz zarządzanie granicami 
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i migracją; wspiera w miarę możliwości 
negocjacje w sprawie wiążących prawnie 
umów sektorowych, które ułatwiają 
integrację wspólnych strategii 
politycznych; podkreśla w szczególności 
konieczność wpływania na inwestycje 
w celu rozszerzenia na kraje objęte EPS 
paneuropejskich sieci transportowych 
i energetycznych;

Or. es

Poprawka 17
Gisela Kallenbach

Projekt opinii
Punkt 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. podkreśla, że ochrona klimatu 
i efektywność energetyczna stanowią 
kluczowe obszary wzmocnionej 
współpracy pomiędzy UE i wszystkimi 
partnerami ENPI; uważa, że należy 
wspierać tylko projekty spełniające zasady 
zrównoważonego rozwoju;

Or. de

Poprawka 18
Markus Pieper

Projekt opinii
Punkt 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. zachęca Komisję do złożenia wniosku 
w sprawie wzmocnionej polityki 
sąsiedztwa, dzięki której kraje 
sąsiadujące, których negocjacje akcesyjne 
mają obecnie niewielkie szanse 
powodzenia, mogłyby się mimo to trwale 
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związać z UE;

Or. de
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